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 »التجارة«: أرسلنا عينات »الفوم«
إلى »البيئة« في 18 فبراير

»الزراعة« تنظم مسابقة أجمل حديقة 
منزلية على مستوى المحافظات

يتضمن مهرجان الشيكوالتة ولحوم النعام الصحية والمأكوالت الشعبية

السنعوسي: برامج مختلفة في أبراج الكويت

عاطف رمضان
كشفت مصادر مس���ؤولة في وزارة التجارة 
والصناع���ة ل� »األنباء« عن ان الوزارة ارس���لت 
»عينات« من علب »الفوم« أو »الرغوة« التي حذر 
متخصصون من مخاطر استخدامها وانها حتوي 
مواد كيماوية خطرة على االنس���ان، الى الهيئة 
العامة للبيئة بتاريخ 18 فبراير املاضي. واضافت 
املصادر ان »التجارة« حتى هذه اللحظة لم تصلها 
ردود عن هذه العينات من قبل »البيئة«. وقالت 
املصادر: وزارة التجارة والصناعة منذ تاريخ 18 
فبراير لم تصلها نتيجة الفحص بشأن »الفوم« 
وان هذا االمر سبب رئيسي في ان الوزارة لم تتخذ 
خطوات فعلية. واشارت املصادر الى ان »التجارة« 
سوف تتخذ اجراءاتها القانونية بهذا الشأن مبجرد 
حصولها على نتائج الفحص من قبل »البيئة«. 

وف���ي اتصال هاتفي اجرته »األنباء« مبدير ادارة 
البيئة الصناعة في الهيئة العامة للبيئة م.محمد 
العنزي، اكد ان »البيئة« وصلها بالفعل كتاب من 
قبل وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 18 فبراير، 
مش���يرا الى ان هذا التحليل يحتاج الى اسبوع 
حتى تظهر نتائج���ه وان عطلة االعياد الوطنية 
كانت سببا في تأخر النتيجة. وكشف م.العنزي 
عن اجتماع سوف تعقده »البيئة« االسبوع املقبل 
بحضور جهات معينة مثل »التجارة« و»الصحة« 
و»االطفاء«، مؤكدا ان »الهيئة« س���وف تكش���ف 
ع���ن نتائج عينات »الفوم« خ���ال هذا االجتماع 
واالجراءات التي اتخذتها كذلك جتاه هذه املشكلة. 
وأنهى م.العنزي حديث���ه قائا: يفترض ان يتم 
التأكد من س���امة »الفوم« قبل ان يسمح ببيعه 

في السوق احمللي.

العنزي لـ »األنباء«: »البيئة« تعلن عن نتائج الفحوصات األسبوع المقبل

م.غامن السند

مشاري السنعوسي

100 متر مربع، وان تكون أحواض 
االزهار واخلضراوات منفصلة عن 
بعضها، وال ينظر لشتات الزهور 
واخلضراوات املنزرعة حديثا وقبل 
التقييم مباش����رة وغير مكتملة 

النمو.
الرئيسية  البنود  السند  وبني 
للتقييم والتي تتضمن املظهر العام 
للحديقة والتناس����ق، واالشجار 
والشجيرات والنخيل املثمر ونخيل 
الزينة، وكذلك املسطحات اخلضراء 
واالزهار واالبصال املزهرة واالغطية 
النباتية والصباريات واخلضراوات 
والثمريات واحملاصيل وشبكة الري 
احلديثة والطرق واملمرات الرئيسية 
والفرعية واملكونات املالية )نافورة 
� ش����ال( واملجس����مات الزراعية 

التجميلية.

مبتكرة وممي���زة وذلك من خال 
ركن خ���اص في اب���راج الكويت 
وتقوم ادارة االبراج بتوزيع بعض 
منتجات الشيكوالتة على زوارها 
باالضافة الى عمل نافورة مميزة من 
الشيكوالتة التي تتكون من 3 انواع 
رئيسية. وقال السنعوسي: يصاحب 
مهرجان الشيكوالتة تقدمي بوفيه 
من املأكوالت الصحية يتناسب مع 
مرضى السكري والضغط وراغبي 
احلميات الغذائية املتنوعة وتقدمي 
كل م���ا هو جدي���د ويفيد الصحة 
العامة من خال بوفيهات األبراج 
وتقدمي أش���هى األطباق من حلوم 
الكوليسترول  النعام اخلالية من 
واالس���تفادة من بيض النعام في 
الغذاء الصح���ي املتوازن. ومتنى 
السنعوس���ي ان يس���تمتع زوار 
الكوي���ت بقضاء اس���عد األوقات 
حيث الضيافة الكويتية في أعالي 

السحاب.

ادارة االرش����اد أفاد مدي����ر 
العامة  الزراع����ي بالهيئ����ة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.غامن الس����ند بأن الهيئة تقيم 
مسابقة أجمل حديقة منزلية على 
مستوى محافظات الكويت بناء 
على توجيهات ودعم مباشر من 
م.جاس����م البدر رئيس مجلس 
االدارة � املدي����ر الع����ام للهيئة، 
وذلك لتش����جيع املواطنني على 
ممارس����ة الزراعة باملس����احات 
املتواف����رة مبنازلهم  الصغيرة 
مل����ا في ذلك م����ن فوائد جمالية 
وبيئية عديدة وهي احد معايير 
ومقومات املجتمعات املتحضرة 
مع إحداث حال����ة من التنافس 
احلميد بني املشاركني لاعتناء 
باحلدائق اخلاصة. وأشار السند 

أكد مش���اري السنعوس���ي 
املنتدب للشؤون  نائب العضو 
السياحية بش���ركة املشروعات 
السياحية على ان ادارة األبراج 
تتواصل دائما م���ع زوارها من 
املواطنني واملقيمني وضيوفهم 
وكذل���ك زوار وضيوف الكويت 
الرسميني، واضاف اننا نعمل دائما 
على تقدمي افضل اخلدمات لزوار 
ابراج الكويت وان هناك العديد 
ادارة  التي تقدمها  من االنشطة 
ابراج الكويت للزوار ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر مهرجان 
الش���عبية في افطار  املأكوالت 
السيدات يومي االثنني والثاثاء 
من كل اسبوع، حيث تقدم جميع 
انواع املأكوالت الشعبية الكويتية 
لهن خال برنامج شاي الضحى. 
وأضاف السنعوسي: كما ينظم 
ابراج الكويت لعشاق الشيكوالتة 
مهرجان الشيكوالتة ابتداء من يوم 

الى الشروط العامة للمشاركة في 
املسابقة والتي تتمثل في: يجب ان 
تك����ون احلديقة مرخصة من قبل 
البلدية أو ضمن سور املنزل، وأال 
تقل مساحة احلديقة املنزلية عن 

فرج ناصر
قال الوكيل املساعد لقطاع اخلدمات الدولية بالوكالة بوزارة املواصات 
م.س����ماح أبوالبنات انه مت اصاح الكيبل البحري )فوغ( بعد االنقطاع 
الذي طاله مؤخرا، مش����يرا الى ان عملية االصاح واستعادة اخلدمات 
من جديد بنفس الكفاءة قبل االنقطاع متت من خال وضع التوصيات 
)االلياف البصرية( للكيبل. وأضاف ان عملية االصاح متت بعد ركود 
حالة الطقس، االمر الذي سهل على العاملني واملهندسني اصاح هذا اخللل 
براحة تامة. وكش����ف ان اجلهات املختصة ذات الشأن بهذا اخلصوص 
تقوم بالتحقيق حول مش����كلة االنقطاع الت����ي طالت هذا الكيبل والذي 
سبب بعض املشاكل. وقال ان التعاون واالتفاقيات املسبقة مع عدد من 
الدول هي التي س����اهمت في اصاح العطل وعودته للعمل مرة اخرى، 

حيث مت ربطه مع الشبكة االيرانية وصوال لامارات.

اكدت عدوية العبداجلليل وهي متخصصة في شؤون وتربية الطفل 
أهمية ترسيخ قيم ومفهوم املواطنة لدى الفرد، موضحة ان مسؤولية 
املواطن ودوره جتاه وطنه يترتب م����ن قبل أدائه لدوره الفعلي جتاه 
حقوقه وواجباته وإس����هامه في قياس شخصيته جتاه الوطن. وقالت 
العبداجلليل في دراسة علمية جديدة بعنوان »املواطنة مسؤولية وبناء« 
ان املواطن اما أن يكون أداة قادرة على املساهمة في تنمية الوطن أو ان 

يصبح أداة هدم هدفها الوحيد إشباع حاجات شخصية بأنانية.

األربعاء املوافق 10 مارس اجلاري 
حتى يوم السبت املوافق 20 مارس 
اجلاري، بالتعاون مع شركة الكاظمي 
للم���واد الغذائية حيث س���يقوم 
طهاة األبراج بتصنيع تش���كيلة 
مختلفة من منتجات الشيكوالتة 
البلجيكية الفاخرة املختلفة بطرق 

»الشؤون« تدرس إحالة مبرات إلى إدارة التحقيقات
بشرى شعبان

كش����ف مصدر مسؤول في وزارة الش����ؤون ان الوزارة 
تدرس احالة عدد من املبرات اخليرية الى ادارة التحقيقات 
الرتكابه����ا مخالفات جس����يمة وانحرافها عن االهداف التي 
اشهرت على اساس����ها. واضاف ان عددا ال يستهان به من 
املبرات اخليرية انحرفت بشكل كلي عن اهدافها وارتكبت 
شتى انواع املخالفات واصبحت تتصرف بشكل مغاير كليا 
للقوانني واالنظمة والقرارات املنظمة للعمل اخليري، وبعد 
توجيه انذارات عديدة لهذه املبرات لتعديل اوضاعها دون 
جدوى ارتأت الوزارة احالة ملفات هذه املبرات الى الشؤون 
القانونية بالوزارة لدراستها واتخاذ االجراء الازم بشأنها 

واحالتها الى ادارة التحقيقات.
واشار املصدر ان ما يؤلم الوزارة هو قيام هذه املبرات 
بهذا احلجم والنوع م����ن املخالفات في حني تعمل الوزارة 

جاهدة لتوسيع رقعة العمل اخليري.

واضاف كما س����تقوم الوزارة بإعادة النظر في شروط 
وضوابط اشهار املبرات اخليرية ومدى جدوى هذا االشهار. 
وقد اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان كل ما يثار 
في اآلونة االخيرة بشأن قطاع التعاون في وزارة الشؤون 
هو افتراء من قبل مجموعة مت ادانتها قضائيا وعليها احكام 

تنفيذية ملزمة في القضاء.
واكد ان كل القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون بشأن 
حل مجالس االدارات او االحتاد قبل 3 س����نوات ناجتة عن 

مخالفات جسيمة.
واكد املصدر ان الوزارة تعمل وفق قانون وانظمة محددة 
وبالتالي هي ال جتامل احدا على حس����اب املصلحة العامة 
اما بشأن مشروع قانون التعاون والتعديات املقترحة فهي 
موجودة في مجلس االمة لدى اللجنة الصحية واالجتماعية 
وهي مطروحة للتعديل منذ سنوات طويلة وقام باقتراح 
التعديات مجموعة من اخلبرات في مجال العمل التعاوني. 

وبني املصدر ان احتاد اجلمعيات مبجالس ادارات س����ابقة 
واملعنية منها شاركت في مناقشة التعديات وباب التعديل 
على املش����روع مازال مفتوحا، وحق لكل تعاوني ان يبدي 
رأيه في القانون واللجنة الصحية واالجتماعية في مجلس 
االمة هي اجلهة املخولة لاخذ بوجهات النظر هذه من عدمه 

ال عاقة لوزارة الشؤون باملوضوع.
واوضح املص����در ان املدير املعن����ي لاحتاد وبحضور 
مجموعة من رؤساء التعاونيات التقوا مع الوكيل املساعد 
للش����ؤون القانونية في الوزارة في اجتماع لاستماع الى 
وجهات نظرهم بشأن القانون، كما دعا املدير املعني الى لقاء 
تشاوري آخر يوم االربعاء املقبل ورأى املصدر ان مجموعة 
من املتضررين من تنظيم العمل التعاوني وضبطه جلأت 
الى استغال مناقشة مشروع قانون التعاون لتتطرق الى 
مواضي����ع اخرى بهدف اثارة ال����رأي العام، وابعاد االنظار 

عن املخالفات.

مصدر مطلع يؤكد أن كل ما يثار بشأن العمل التعاوني افتراء من قبل مجموعة أدينت قضائياً

أبوالبنات: الكيبل البحري يعود للخدمة

العبدالجليل ألهمية ترسيخ المواطنة

مندني لـ »األنباء«: ارتفاع أعداد العمالة الوطنية إلى 36881 عامالً نهاية 2009 
بشرى شعبان

كشفت مراقبة ادارة تنسيق العمل في وزارة الشؤون 
سميرة مندني استنادا الى االحصائية السنوية التي 
دأبت على إعدادها منذ س���نوات ع���ن تناقص اعداد 
العمال���ة الوافدة في القطاع األهلي عام 2009 مبقدار 

35349 عاما.
وأرجعت في لقاء لها مع »األنباء« فندت فيه بنود 
االحصائية سبب التناقص في أعداد العمالة الوافدة 
الى القرارات الوزارية املنظمة لس���وق العمل والتي 
حدت م���ن تدفق العمالة الوافدة وتقنينها الس���يما 
العمالة الزائدة عن حاجة س���وق العمل واملعروفة 

باسم العمالة الهامشية.
واشارت مندني الى ان العمالة الوطنية بلغ عددها 
36881 عاما نهاية ع���ام 2009، وفيما يلي تفاصيل 
اللقاء الذي أجرته »األنباء« مع مراقبة إدارة تنسيق 

العمل سميرة مندني:
كيف كانت حرك��ة العمالة في القط��اع األهلي العام 

2009؟
منذ سنوات وسوق العمل يشهد تغيرا في أعداد 
العمالة في القطاع األهلي سواء الوافدة أو الوطنية، 

والفنادق اكثر اس���تقطابا بنس���بة 43% من العمالة 
الوافدة يليه نشاط اخلدمات االجتماعية بنسبة %18 
ثم التشييد والبناء 12% والصناعات التحويلية مبا 

يقارب %10.
اما التجارة واملطاعم والفنادق فكانت اعدادها 4401 
وافد، خدمات اجتماعية 190705، صناعات حتويلية 
109849 وافدا، تش���ييد وبناء 131359، نقل وتخزين 
61547، متويل وخدمات 56261، زراعة وصيد 43254، 

مناجم ومحاجر 4766، كهرباء وغاز ومياه 1190.
ماذا عن حركة العمالة داخل سوق العمل؟

بالنس���بة إلذونات العمل ألول مرة تناقصت مبا 
يقارب 19649 اذنا عن العام الس���ابق، وعدد حاالت 
التحويل تناقص ايضا بنحو 911 عاما قام بالتحويل 
الى خارج القطاع، والتحويل من خارج القطاع األهلي 
الى القطاع االهلي تناقص ب� 562 معاملة، اما االلغاء 
النهائي للسفر فبلغ عددهم 5610 حاالت، اما بالنسبة 
للتجديد فقد بلغ أقصاه في عام 2009 حيث بلغ عدد 
املجددين إلذونات العمل 510832 اذن عمل والبد من 
االشارة الى ان عام 2009 هو من اكثر االعوام التي قام 

العمال فيها بإجراءات االلغاء النهائي للسفر.

التحويلية 2799 مواطنا، املناجم واحملاجر 1192 مواطنا، 
الزراعة والصيد 96 مواطنا، وحل أخيرا قطاع الكهرباء 

والغاز واملياه ب� 36 عاما وطنيا.
والاف���ت ان هناك 16417 من العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص من اإلناث، وجند ان نسبتهن وصلت 

الى 45% والذكور إلى %55.
ماذا عن حركة العمالة الوافدة؟

كما أسلفت سابقا تناقص اعدادها مبقدار 35349 
عاما وافدا ليس���تقر عدد العمالة الوافدة عام 2009 

على 1.530.332 عاما وافدا من 158 جنسية.
أي من القطاعات مازالت تس��تقطب االعداد الكبيرة 

للعمالة الوافدة؟
بداية البد من االشارة الى ان منذ عام 1997 حتى 
عام 2008 شهد سوق العمل زيادة طبيعية في اعداد 
العمالة الوافدة وذلك طبقا للعرض والطلب في سوق 
العمالة وهذا العام االول منذ عام 1997 يشهد تناقصا 
في اس���تقطاب العمالة الوافدة حيث شهد عام 1997 
تناقصا في العدد بل���غ 5879 عاما ومنذ ذلك العام 

شهد السوق زيادة حتى العام الفائت.
أما بالنسبة لألنشطة فكان نشاط التجارة واملطاعم 

وق���د وجدنا في احصائية عام 2009 ان عدد العمالة 
الواف���دة تناقص مبقدار 35349 عاما في حني زادت 
العمال���ة الوطنية ليصبح ع���دد املواطنني العاملني 
ف���ي القطاع األهلي 36811 مواطن���ا، وهذا األمر ناجت 
عن القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2008 بشأن إعادة 
تشكيل جلنة متابعة العمالة الوطنية في اجلهات غير 
احلكومية األمر الذي أدى لتوفير فرص عمل للعمالة 
الوطنية اضافة الى تأثير القرارات السابقة الصادرة 
عن مجلس الوزراء بشأن حتديد نسب العمالة الوطنية 

في القطاع األهلي.
حتدثت ع��ن زيادة في أع��داد العمال��ة الوطنية في 

القطاع اخلاص في أي نشاط تركزت هذه العمالة؟
تركزت أعلى نسبة لليد العاملة الوطنية في نشاط 
التجارة واملطاعم والفنادق حيث وصل عدد العاملني 
في هذا القطاع الى 10401 مواطن أي 28% من اجمالي 
العمالة الوطنية العاملة في القطاع األهلي، يليه قطاع 
التمويل والتأمني واخلدمات حيث بلغ عدد املواطنني 
العامل���ني فيه 9449 عاما بنس���بة 27%، يليه قطاع 
اخلدمات االجتماعية 5287، ثم النقل والتخزين 4243 
مواطنا. والتشييد والبناء 2987 مواطنا، الصناعات 

مراقبة إدارة تنسيق العمل في »الشؤون« تحدثت عن اإلحصائية السنوية للعمالة

سميرة مندني

تصنيف العمالة »الوطنية والوافدة« حسب النشاط االقتصادي خالل عام 2009
إجمالي العمالةعدد العمالة الوافدةعدد العمالة الوطنيةالنوعالنشاط االقتصادي

زراعة وصيد
524321943271ذكور
443579اناث
964325443350جملة

مناجم ومحاجر
99542925287ذكور
200471671اناث
119247665958جملة

صناعات حتويلية
1820106457108277ذكور
97933924371اناث
2799109849112648جملة

كهرباء وغاز ومياه
2811881216ذكور
8210اناث
3611901226جملة

تشييد وبناء
1763129854131617ذكور
121515052720اناث
2978131359134337جملة

جتارة ومطاعم وفنادق
5158432268437436ذكور
52432213327376اناث
10401454401464802جملة

نقل وتخزين
26276007862705ذكور
161614693085اناث
42436154765790جملة

متويل وتأمني وخدمات
58555309958954ذكور
399431627156اناث
98495621166110جملة

خدمات اجتماعية
2169165757167926ذكور
31182494828066اناث
5287190705195992جملة

إجراءات العمل خالل السنوات المختلفة

البيان تصاريح العمل
إذن العمل 

الول مرة

تجديد اذن 

العمل

التحويل الى 

خارج القطاع 

االهلي

التحويل من 

خارج القطاع 

األهلي

اإللغاء والتحويل 

داخل القطاع 

األهلي

االلغاء النهائي
عدد العمالة 

الوافد ة

1993 192307 205099 80301 2042 2460 3600 28387 544538

1994 64280 84302 176095 2984 4758 80643 23026 583046

1995 52604 57089 230922 3305 4333 59837 44424 596751

1996 70320 62029 236725 2294 11602 63399 18422 632286

1997 68320 56701 334884 2070 8947 76650 32151 580790

1998 91062 71420 190862 1837 13794 39402 16805 615509

1999 65922 62722 278315 1955 12853 51769 22269 460836

2000 52853 40272 234935 2366 7066 70475 16467 642229

2001 79651 59932 322749 2983 6062 81163 12810 660917

2002 102476 87460 294607 2448 4112 90205 13323 708797

2003 118199 96698 321615 2278 4158 96625 14762 812453

2004 156409 131655 319180 2598 6520 123435 17284 886726

2005 139368 114549 343489 3014 32330 1199384 21113 947882

2006 172308 146670 366687 3395 20122 140711 23626 1034831

2007 153259 150287 438585 3863 17412 138161 32190 1099913

2008 81795 79483 500715 4839 30187 165482 48431 1088681

2009 70122 59834 510832 4277 29576 162605 5610 1053332

بالنسبة لالجراءات االخرى التي اعدادها عن العام الماضي نجد ان عدد حاالت التصاريح تتناقص هذا العام  بما يقارب 11673 تصريح عمل عن العام الماضي


